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Бандура –  
національний інструмент українського народу 

 

«Ой, бандура, стоголоса пісня бурі – 
ви послухайте, послухайте її! 
Як співає зачарована бандура, 

замовкають у дібровах солов'ї.» 
 

«Поклик бандури» П. Перебийніс 

  
Бандура - один з найдавніших 

українських струново-щипкових інструментів 
лютневого походження. Перше письмове 
свідчення про появу бандури на землях 

України датується 1580 роком. 
Первинні кобза та бандура існували як різновиди одного 

інструмента.  
Кобза - давніший вид інструмента, а бандура - пізніший, 

більш удосконалений. Аналогічні інструменти існували і в інших 
країнах, що дістало відображення в подібності їхніх назв 
(англійська "бандоре", іспанська "бандурріа", грузинська 
"пандурі" та ін.). 

 

Співців-бандуристів називали «народними гомерами 
України». Ці талановиті сліпі музиканти, 
мандруючи містами й селами України, 
співали волелюбні думи та історичні пісні, 
в яких прославляли подвиги хоробрих 
козаків з легендарного минулого, 
закликали до боротьби проти гнобителів.  



Остап Вересай (1803-1890) — кобзар, виконавець 
народних дум, історичних, побутових, жартівливих та 
сатиричних пісень. 
   

Відомі бандуристи : 
Гнат Хоткевич (1878—1938) — бандурист-соліст, 

композитор, мистецтвознавець, етнограф, педагог, художній 
керівник Полтавської капели бандуристів. 

Китастий Григорій Трохимович (1907-1984) – український 
бандурист, композитор, художній керівник Капели Бандуристів 
ім. Шевченка 

Людмила Посікіра (1952) — українська бандуристка, 
професор, викладач бандури в Львівській консерваторії, 
Народна артистка України. 

Оксана Герасименко (1959) — українська бандуристка і 
композитор, заслужений діяч мистецтв України (2008), член 
Національної спілки композиторів України, доцент Львівської 
національної музичної академії ім. Миколи Лисенка. 

Віктор Мішалов (1960) — український бандурист, 
дослідник кобзарства, композитор, диригент, основоположник 
Канадської Капели Бандуристів (1991), Заслужений артист 
України (1999). 

 

Контактна інформація: 

Б-ка № 1 – м. Київ, Броварський проспект, 89-А 
(044) 543-37-77 

e-mail:bikivnabib1@ukr.net 
 

ЦРБ ім. П. А. Загребельного – м. Київ, вул. Драйзера, 6 
(044) 546-45-49; 

e-mail: library141@ukr.net 
веб-сторінка: http://desnabib.kiev.ua 
http://www.facebook.com/desnabib 

 
 
 

З а в і т а й т е  д о  н а ш о ї  б і б л і о т е к и !  
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